MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2011-10-31

Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2011-10-31
Plats:
Tid:

Konferensrummet
Måndag den 31:e Okt 12.05

Närvarande: Alexander Kärkkäinen, Josefin Bertilsson, Martin Holm, Emma Johansson & Fredrik Granum

§ 1 Mötets öppnande

Alexander Kärkkäinen öppnar mötet kl 12.05.

§2

Inga adjungeringar.

Adjungeringar

§ 3 Val av sekreterare

Martin Holm väljs till sekreterare.

§ 4 Val av justeringsmän

Fredrik Granum och Emma Johansson väljs till
justeringsmän.

§ 5 Fastställande av föredragningslistan

Föredragslistan fastställs. Med tillägget § 8 Vinterdäck till
Bruno.

§ 6 Beslutsuppföljning

Beslut angående maskinmärke diskuterades.
Upphängningstillstånd och kostnader bör kollas upp.
MARM’s äskning har Emma kollat upp, äskningen kan gå
igenom om vi skriver ett intyg. Emma tar på sig att skriva
intyg tills nästa veckas möte SS20111107.
Fredric ska kolla upp diskmaskinskostnader idag så att
Emma kan skicka faktura till programmet.
Martin ska kontakta TeknologTryck och försöka få upp
föreningstavlan till nästa möte.

§ 7 Godkännande av föregående
protokoll

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Alexander Kärkkäinen

___________________
Martin Holm

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Bordläggs till nästa möte.

Justeras
___________________
Fredrik Granum
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Emma Johansson
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 8 Vinterdäck till Bruno

Bruno behöver nya vinterdäck och det finns inte
tillräckligt med pengar till det i Brunokassan. XP
bör kolla upp begagnade däck för att komma undan
så billigt som möjligt. Sektionsstyrelsen föreslår att
XP lämnar in en ordentlig äskning.

§ 9 Bokföringsproposition

I dagsläget är det på sektionsmötet som
bokföringarna tas upp, därefter röstar sektionsmötet
om godkännande. Egentligen har inte sektionsmötet
något ansvar för detta utan det är
sektionsordförande och ekonomiansvarig på
sektionen som har ansvaret. Därför föreslås att
dessa ska tas upp på styrelsemötena istället.
Styrelsemötet anser detta vettigt och håller med.
Frågan skall tas upp på sektionsmötet.

§ 10 Städning av Loungen

Någonting måste göras åt loungen för att klara av
att hålla det städat mer än en dag. Förslag är att
föreningarna som vistas där städar veckovis och ser
till att det är ordning. Missbrukas detta riskeras
avstängning från rummen. För att göra en sådan
uppdelning krävs samspel mellan alla föreningar
och en del jobb så fram tills det är ordnat skall
Alexander skriva en lapp med förhållningsregler
för loungen och sätta upp den på synlig plats.

§ 11 Sektionmöte

HA1 är bokad hela dagen. Mat under lunchmötet
fixar en förening, på kvällen blir det baguetter. Som
priser i tävligen funderar Emma på gamla styret
skrivaren, gamla styret-telefonen och ett laddat
kårkort. Under punkten Styret informerar bör vi ha
planerat vad vi ska säga. Respektive post ska
fundera på infopunkter att ta upp tills nästa
styrelsemöte.

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Alexander Kärkkäinen

___________________
Martin Holm

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Fredrik Granum
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Emma Johansson
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 12 Varvet
§ 12.1 Josefin

Imorgon kväll ska Josefin på kårmöte om
rättsäkerhetsdokumentet om studenternas
rättigheter. I övrigt ska Josefin börja skriva ihop sitt
SMART-mötes protokoll i veckan. MUU har
kursutvärderingsfika nu på torsdag mellan 12.00
13.00. Vidare har MUU har aspning 14/11.

§ 12.2 Fredrik

NU-möte på onsdag, där ska utbildningsmaterial
till föreningarna som går på diskuteras. Vidare ska
alkohol, attityd och kostnader för alkohol
diskuteras på mötet. Fredrik har bokat in Masterpub
torsdag den 17/11, M-sex serverar.
Arkitektuppdraget gick bra, allt från planlösning till
detaljplanering diskuterades.

§ 12.3 Martin

Veckobrevet upp på hemsidan. Planschen till
sektionsmötet blir påsktema. Blev ombedd att fila
på presentationen till sektionsmötet. Inget
veckobrev denna vecka utan det gick ut i fredags
då Lilian är ledig.

§ 12.4 Emma

Emma ska få tillbaka pengar Windows 7 som hon
råkade köpa. Hon har beställt en ny skrivare och
sagt upp telefonen. Fakturan till Enelund är nästan
färdig, bara diskmaskinskostnaderna kvar.
Ekonomin från SMART är i princip färdig och det
verkar ha gått bra.

§ 12.5 Alexander

Skicka ut mail om kallelse till ordföranderådet.
Försöka få kontakt med gamla ordföranden som
inte tagit upp sin verksamhetsberättelse och
meddela dem att det går att göra på sektionsmötet.
Dispositionsavtalasgruppen kommer att tillsättas
nästa KU, där Alexander kommer att ingå.

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Alexander Kärkkäinen

___________________
Martin Holm

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Fredrik Granum
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Emma Johansson
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 13 Övriga frågor
§ 13.1 Hörsalar

Eluttag i hörsalar har efterfrågats, Fredric ska kolla
upp detta med Akademiska Hus.

§ 13.2 Julsittning

Inbjudan till julbordet ska skickas ut. Datum spikat
till den 24/11.

§ 14 Under mötet bordlagda frågor

Inga under mötet bordlagda frågor.

§ 15

Mötesordförande Alexander Kärkkäinen förklarar
mötet avslutat kl. 13.11.

Mötets avslutande

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Alexander Kärkkäinen

___________________
Martin Holm

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Fredrik Granum
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Emma Johansson
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se

